
 
 

ATA 1012/2015 
Aos nove dias do mês de Março de dois mil e quinze, na sala de sessões Arlindo Joaquim Bigarella, 
realizou-se uma Sessão Plenária, com a presença dos vereadores Léo Sonda, Silvino Maróstica, Eloi 
Marin, Ildo Stangherlin, Cesar Augusto Menegat, Claudiomiro Tonet, Nestor Tonello, Jovani Gizéria e 
Iria Maria Dias De Oliveira. O Presidente Léo Sonda invocou a proteção de Deus e deu por aberta a 
Sessão Plenária solicitando ao vereador Silvino Maróstica para que fizesse a leitura de um trecho da 
bíblia. A seguir foi aprovada a Ata nº 1011/2015. No Pequeno Expediente o vereador Claudiomiro 
Tonet parabenizou o colega vereador Silvino pelo seu aniversário. Lamentou as péssimas condições 
da VRS 814 que esta muito mal sinalizada principalmente no trecho de Flores. Sabemos das 
condições do Governo Estadual, mas devemos cobrar as melhorias e pedir a municipalização desta 
rodovia. Falou sobre os políticos que tiveram o nome ligado a operação Lava Jato e lamentou a 
indicação dos deputados do PP do Rio Grande do Sul. Se comprovado o envolvimento espera que 
os mesmos sejam punidos. Esse dinheiro foi utilizado nas campanhas políticas. O vereador Eloi 
Marin falou sobre os políticos que tiveram o nome ligado a operação Lava Jato e lamentou que o 
Presidente do Senado e o Presidente da Câmara dos Deputados possam estar envolvidos. Em quem 
podemos nos espelhar? Esses deputados foram apoiados por Nova Pádua e infelizmente temos 
essas notícias. Falou sobre a indicação 12/2015 e destacou a sua importância. Se aprovada que os 
professores fiquem lecionando em Nova Pádua. Que eles tenham algum compromisso com o 
Município. O vereador Jovani Gizéria deu as boas vindas a colega vereadora Iria Maria Dias e 
desejou-lhe um bom trabalho junto aos demais colegas. Falou sobre a indicação 12/2015 e informou 
que apenas cinco alunos de Nova Pádua estão cursando licenciatura, sendo que um deles já trancou 
o curso. Que seja estudada essa possibilidade de conceder esse auxilio, caso contrário, em breve 
estaremos nos deparando com a falta de professores. Parabenizou o colega vereador Silvino pelo 
seu aniversário. O vereador Ildo Stangherlin lamentou os políticos que tiveram o nome ligado à 
operação Lava Jato e lamentou a indicação dos deputados do PP do Rio Grande do Sul. 
Parabenizou todas as mulheres de Nova Pádua pelo dia internacional da mulher que merecem ser 
reconhecidas e valorizadas. Elas são muito importantes para o desenvolvimento e crescimento do 
nosso Município. No Fantástico, a Presidente Dilma fez uma homenagem às mulheres e depois 
avisou os brasileiros para que façam um sacrifício e sejam fortes. Quer dizer que coisa boa não vai 
vir. Quem paga a conta é sempre o povo. No Grande Expediente não temos vereadores inscritos. 
Na Ordem do Dia deu entrada o Projeto de Decreto Legislativo 01/2015 que “Concede licença ao 
Prefeito Municipal Itamar Bernardi para afastar-se do Município no período de 01 a 20 de abril de 
2015, por motivo de viagem particular ao exterior”. Foi aprovada a Indicação 12/2015 do vereador 
Jovani Gizéria da bancada do PP, para que a Secretaria de Educação estude a possibilidade de 
conceder auxílio de 30% na mensalidade dos estudantes de graduação que cursam licenciatura. 
Permanece na Mesa o Projeto de Lei 05/2015 que “Cria e regulamenta o regime diferenciado de 
trabalho com escala de revezamento aos servidores ocupantes do cargo Técnico de Enfermagem e 
dá outras providências”. Nas Explicações Pessoais o vereador Nestor Tonello parabenizando a 
Diretora Cátia Tonello e a colega vereadora Iria Maria Dias parabenizou todas as mulheres pelo dia 
Internacional da Mulher. Elas trabalham na colônia e ainda sustentam a família. Devem ser 
reconhecidas e valorizadas. O vereador Eloi Marin falou sobre a conclusão de mais um trecho de 
asfalto da residência do senhor Ari Boniatti até a residência do senhor Nelson Boniatti. Falou sobre o 
início da limpeza das valetas da estrada do Travessão Barra para posteriormente iniciar a colocação 
do asfalto que facilitará no escoamento da produção. Parabenizou todas as mulheres de Nova 
Pádua pelo Dia Internacional da Mulher e destacou a sua colaboração para o crescimento do 
Município. Disse que a administração Municipal usa o dinheiro da arrecadação para oferecer maior 
qualidade de vida aos munícipes. Parabenizou o colega vereador Silvino pelo seu aniversário. Que 
continue realizando um bom trabalho na sua simplicidade. O vereador Cesar Augusto Menegat 
parabenizando a Diretora Cátia Tonello e a colega vereadora Iria Maria Dias parabenizou todas as 
mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. No Fantástico, a Presidente Dilma fez uma homenagem 
às mulheres e depois falou sobre a crise do Brasil. Ela disse que a crise é passageira e que o país 
esta em ótimas condições. Destacou que muitos brasileiros passaram da classe pobre para a classe 
média. A presidente pediu para controlar os gastos, mas ela não controlou os gastos do petrolão e 
do Lava Jato. Disse que os munícipes de Nova Pádua que tem pequenas indústrias estão 
preocupados com os aumentos no peço da energia elétrica. É impossível repassar o aumento no 
produto que é vendido. Mercados grandes de Caxias do Sul já estão fechando as portas. O Governo 
esta fazendo tudo ao contrário do que afirmou na campanha política. Parabenizou o colega vereador 
Silvino pelo seu aniversário. Parabenizou o Presidente e a Comissão Social da 13ª Fenavindima pela 



bela festa realizada em Flores da Cunha, destacando o último desfile de carros alegóricos e a 
emoção das soberanas. O vereador Silvino Maróstica parabenizando a Diretora Cátia Tonello e a 
colega vereadora Iria Maria Dias parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. 
Elas têm jornada dupla ou tripla e trabalham sempre com muita perseverança e amor. O município 
esta realizando obras porque o dinheiro esta sendo bem investido, o que deveria acontecer também 
no Governo Estadual e Federal para oferecer saúde, educação e segurança ao povo brasileiro. 
Sinto-me envergonhado com a situação da política brasileira. Se for comprovado o envolvimento dos 
políticos na operação Lava Jato nunca mais terão o meu apoio político. Agradeceu os colegas 
vereadores pelos votos de parabéns. O vereador Claudiomiro Tonet falou sobre a indicação 
12/2015 e disse que a mesma é importante desde que os alunos beneficiados lecionem um período 
em Nova Pádua depois de concluída a graduação. Se não lecionarem no Município os mesmos 
devem devolver o percentual recebido. Disse que é contra a municipalização da Escola Estadual 
Luiz Gelain, embora cada um tenha a sua opinião. O vereador Presidente Léo Sonda falou sobre a 
indicação 12/2015 e falou sobre a necessidade do Poder Executivo e a Secretaria de Educação 
estudarem a melhor forma para conceder o referido auxílio. Lamentou a divulgação dos políticos 
ligados a operação Lava Jato e afirmou que a situação é de desanimar. São políticos com quem 
tivemos contato e pediram nosso apoio na campanha eleitoral e agora estão com o nome ligado a 
corrupção. Diziam que após a eleição viriam aumentos e infelizmente estão sendo colocados em 
pratica pela Presidente Dilma. Ela pede calma ao povo afirmando que as coisas vão melhorar. 
Perdemos a vontade de seguir na política por essas questões. Não tem verbas para os municípios, 
mas diariamente são deparamos com novos escândalos de corrupção. Devemos fazer um exame de 
consciência e votar em pessoas idôneas e corretas nas próximas eleições. Agradecendo a proteção 
de Deus, o Presidente deu por encerrada a Sessão Plenária. Sem mais a constar, eu Cátia Tonello 
lavrei a presente Ata, a qual será assinada pelo presidente e Demais Vereadores abaixo escritos. 
Sala de Sessões Arlindo Joaquim Bigarella, aos nove dias do mês de março de dois mil e quinze. 
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